
2  ª BAIXADA D’ANDRÒMINES DE SANT PERE I SANT PAU  

BASES DE PARTICIPACIÓ

1. Els vehicles són de creació lliure, queden exclosos patinets,  carrets  de la compra, 
bicicletes i altres aparells que no siguin de fabricació pròpia. 

2.-  La  propulsió en cap cas serà a  motor,  ni  utilitzarà cap sistema contaminant,  per 
propulsar-se. Només la tracció humana serà acceptada per realitzar el recorregut.

3.-  Cal  que  l’andròmina  porti,  obligatòriament,  un  sistema de  frenada  i  de  direcció 
eficaç. 

4.-  No hi ha límit màxim de pilots per andròmina.

5- Durant la baixada, és obligatori que hi hagi, almenys, un pilot dalt de l’andròmina.

6.- La inscripció és oberta a tothom. Els menors de 12 anys, hauran d'anar acompanyats 
com a mínim per un adult i sota la responsabilitat d'aquest. I els menors de 16 hauran 
de portar una autorització expressa d’un adult responsable. 

7.- Cada andròmina escollirà un/a comandant que serà el/la responsable i portaveu de 
l'equip, i qui tractarà amb l'organització.

8.- Cal obeir en tot moment les indicacions que us facin els membres de l'organització i 
els cossos de seguretat.

9.- L'ordre de sortida es determinarà seguint l'ordre d'inscripció.

10.- Podeu ser tot el creatius que us convingui. 

11.-   SEGURETAT     :  

- Casc obligatori per a tots els pilots 

- Roba de màniga llarga, molt recomanable.

- Proteccions recomanables (guants, colzeres i genolleres).

- Recordar  :   Els menors de 12 anys, hauran d'anar acompanyats com a mínim per 
un adult i sota la responsabilitat d'aquest. I els menors de 16 hauran de dur una 
autorització expressa d’un adult responsable. 

12.-  L'organització  vetllarà  per  la  seguretat  dels  participants  durant  el  recorregut, 
mitjançant bales de protecció de palla a les zones de corba i frenada.



13.- ORGANITZACIÓ DE LA BAIXADA:

- És realitzaran tres baixades:
o Primera: de lluïment
o Segona i Tercera: Cronometrades
o Hi haurà una possibilitat d’una quarta a petició dels participants. O en cas 

d’empat.

- L’organització revisarà totes les andròmines abans de la baixada procurant:
o Que  totes  les  possibles  parts  punxants  de  l’andròmina  estiguin 

protegides.
o Que les andròmines tinguin un sistema de frenada i de direcció funcional 

i eficaç. 

14.-   CATEGORIES  

- L’andròmina més creativa
- L’andròmina més ràpida
- L’andròmina més ecològica

15.- El lliurament de premis es realitzarà al finalitzar la cursa.

16.- INSCRIPCIONS

- Podeu realitzar les inscripcions a:
o A través del web: www.avvlaunio.es  i http://santpereisantpau.fesbarri.com/ca/ : 

us  podeu  descarregar  la  inscripció,  omplir-la  i  enviar-la  escanejada  a: 
launio999@yahoo.es 

o Al local de l’AVV La Unió
o Al Bar Panamà, bloc Panamà baixos
o Al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau

17.- L'organització designarà un jurat que valorarà, les andròmines per cada categoria.

18.-  El fet d'inscriure’s  a l’activitat  significa  acceptar  aquest  reglament.  Tot allò  no 
previst romandrà sota la decisió de l'organització.
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